29. 9. 2019
1. berilo: Am 6,1a.4-7; Psalm: 146; 2. berilo: 1Tim 6,11-16;
Evangelij: Lk 16,19-31

26. NEDELJA MED LETOM
V večnosti ima vse drugačno vrednost
Ko je Jezus povedal ljudem, da ne morejo služiti
dvema gospodarjema, Bogu in mamonu, so se mu
farizeji, lakomni na denar, posmehovali. Lakomnost
na denar je pravo malikovalstvo (Ef 5,5) in korenina
vsega zla (1 Tim 6,10), ki uniči človeka in stvari.
Farizeji so se Jezusu posmehovali, dobesedno vihali so si nos. Njegove besede so
se jim zdele nore. Odgovor na to samozadostno posmehovanje je "gorje vam, ki
se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste" (6,25). Sv. Jakob piše: "No,
bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše
bogastvo je preperelo ..." (5,1sl.).
Ko je Jezus videl, da farizejem ne more priti do živega, je uporabil tako
imenovano "šok terapijo". Povedal jim je zgodbo o bogatašu in ubogem Lazarju.
Morda jih bo ta streznila. Naj vidijo življenje z vidika večnosti, naj spoznajo, da
je zdaj čas spreobrnjenja. Po smrti bo prepozno. Kdor se zdaj smeje, se bo tedaj
jokal. Jezus noče obsoditi bogatašev, ampak jih opominja, naj odprejo oči in prav
uporabljajo krivičnega mamona. Bratovsko jih opominja, čeprav uporabi trdo
besedo. Zemeljsko življenje je kot most čez prepad med peklom in
Abrahamovim naročjem. Most stoji, dokler traja življenje, potem se poruši. Po
njem hodi, kdor vrši usmiljenje. Zaveza z Gospodom je vedno vključevala
ljubezen in usmiljenje do ubogih. Apostol Jakob takole povzame starozavezna
navodila glede tega: "Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom
je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od
sveta" (1,27). Gorje tistemu, ki zaničuje uboge: "Neusmiljena je namreč sodba za
tistega, ki ne izkazuje usmiljenja. Usmiljenje pa slavi zmagonad sodbo," dodaja
Jakob (2,13). V Tobijevi knjigi pa beremo, da "miloščina rešuje smrti", zato je
"boljše dajati miloščino kot kopičiti zlato" (Tob 12,9.8).
Sveto pismo prikaže bogataša kot praktičnega ateista: iz sebe je naredil središče
vsega in se postavil na mesto Boga. Ubogi Lazar, njegovo ime pomeni "Bog

pomaga", pa nima ničesar in potrebuje Boga. On je njegova edina pomoč. Lazar
je podoba Jezusa, zadnjega med ubogimi, ki se je popolnoma zaupal Očetu.
Lazar je ležal pred bogataševimi vrati. Kdo ga je položil tja? Bog sam, da bi tako
rešil bogataša. Ubožec je namreč Gospod sam, "najmanjši med vsemi" (9,48).
"Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili" (Mt
25,40.45). Ko daje ubožcu, bogataš prejema resnično bogastvo in je sprejet v
večna bivališča.
Toda bogataš se ni ozrl na Lazarja. Šele ko je v podzemlju trpel muke, je
povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Šele
zdaj je zagledal njega, ki mu v življenju ni privoščil nobenega pogleda. Zgodba
ne pravi, da bi bogataš zaničeval Boga ali ubožca. Preprosto se ni nikdar ozrl
nanju, ker je bil zaposlen z gledanjem svojih koristi. Končno so se bogatašu
odprle oči. Ali se bodo odprle tudi farizejem, ki so se Jezusu posmehovali? In
nam, ki smo pogosto tako zaposleni s seboj, da ne vidimo nikogar okrog sebe?
Hvala ti, Gospod, da mi na različne načine sporočaš,
kaj se dogaja v svetu, okoli mene.
Ohrani mi, prosim, srce, ki čuti z ljudmi in njihovimi potrebami,
da bomo vsi lahko živeli v dostojanstvu.

OBVESTILA
Nedeljske večerne maše bodo še nekaj tednov v cerkvi svetega Roka.
V času od 30. septembra do 5. oktobra 2019 bom (župnik Milan Kšela) odsoten,
ker grem na večdnevno romanje v Lurd. Potujemo z avtobusom z župnijo Vinica,
ki jo vodi župnik g. Tone Gnidovec. On bo tudi duhovni vodja. Romanje
organizira potovalna agencija Aritours, d. o. o., Slomškov trg 7, Maribor.
Zahvaljujem se vam vernikom za to romanje, saj je to zame vaš letošnji
zlatomašni dar.
V času moje odsotnosti bo dežurni duhovnik g. Alfonz Lampret, ki bo od
ponedeljka, 30. septembra, do sobote, 5. oktobra, imel sveto mašo vsako jutro ob
8. uri; večerne svete maše pa bodo imeli duhovniki lazaristi iz Dobove oz. g.
Gorazd Bastašić. V sredo, 2. oktobra, pa večerne svete maše ne bo.
V nujnih primerih (izredni obisk bolnikov v bolnici ali v Domu upokojencev, v
primeru pogreba) pa se obrnite na g. Travar Romana, dekana Videmske dekanije
na mob.: 040 157-201.
Prihodnja nedelja, 6. 10. 2019, je prva nedelja v mesecu, darovi v cerkvi so
namenjeni za vzdrževanje Slomškovega doma. Bog povrni za vsak vaš dar!

V mesecu oktobru, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji, vas
vabimo k premišljevanju Rožnega venca. Priporočamo molitev
Rožnega venca doma po družinah, vsaj eno desetko, Rožni venec
lahko moli tudi vsak sam. Molimo ga pa skupno v cerkvi vsak dan
pred sveto mašo.
Izredni misijonski mesec oktober 2019 Papež Frančišek je 22. oktobra 2017, na
misijonsko nedeljo, z javnim oznanilom po opoldanski molitvi Gospodovega
češčenja na Trgu sv. Petra v Vatikanu, razglasil izredni misijonski mesec oktober
2019 kot poseben čas za poživitev misijonskega poslanstva Cerkve.
Približujejo se molitveni dnevi - vedno češčenje Svetega Rešnjega
Telesa. V naši župniji sta to 2 dneva in sicer 16. in 17. oktober. Letos
sta to sreda in četrtek. Vabimo vas, da že razmišljate, katero uro bi
posamezniki lahko sodelovali z osebno molitvijo pred Najsvetejšim.
V zakristiji vas čaka razpredelnica, da se do četrtka, 10. oktobra
vanjo vpišete.
»Duhovnike, redovnike, redovnice in vse vernike mariborske metropolije
(mariborske nadškofije, celjske in soboške škofije)
lepo vabimo na 7. slovensko - hrvaško romanje, ki
bo v soboto, 19. oktobra 2019 ob 10. uri v Krašiću,
rojstnem kraju bl. kardinala Alojzija Stepinca.
Potekalo bo v duhu gesla »Pošlji delavce na svojo
žetev«, ki je vzeto iz Lukovega evangelija (Lk 10, 2).
Za ta kraj smo se odločili na prejšnjem romanju v Stični in menimo, da je prav,
da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in 60-letnico njegove
smrti. Bl. kardinalu Stepincu smo še posebej hvaležni, ker je na začetku 2.
svetovne vojne sprejel 537 duhovnikov-beguncev iz takratne mariborske in
ljubljanske škofije, jih razposlal po župnijah in tako mnoge rešil smrti, trpljenja
in preganjanja po taboriščih. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Lepo vabljeni!«
Odbor za pripravo slovensko - hrvaškega srečanja
msgr. dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof, predsednik
Veroučne knjige so na voljo v Cvetlično-darilnem butiku, Nuška Polovič.
Celoletni veroučni prispevek za verouk je 10 EUR na veroučenca.
»Tri reči imej vedno pred očmi:
Božje oko, ki vse vidi,
Božje uho, ki vse sliši,
in pa tisto knjigo, v katero zapiše Bog vsako tvoje dejanje.«
(bl. škof A. M. Slomšek)
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Mihael, Gabrijel, Rafael,
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žegnanje v Pišecah
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Božji sl. Andrej Majcen,
2019 Ob 19. uri
misijonar
1. 10. Ob 19. uri
Terezija Deteta Jezusa,
2019
Ob 19.uri
devica, cerkvena učiteljica
SREDA
Angeli varuhi
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Frančišek Borgia,
redovnik;
1. četrtek
PETEK
Frančišek Asiški,
redovni ustanovitelj;
1. petek
SOBOTA

2. 10.
2019

Ob 8. uri
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3. 10.
2019 9.00-10.00

Bruno, redovnik,
ustanovitelj kartuzijanov

za † Zver Naceta (nam. cv.)
za † Slavo Ivančič (obl.) in sorodnike
v bolniški kapeli po namenu
za † Barago Ivanko (nam. cv.)
Večerne svete maše ne bo.
za duhovniške in redovniške poklice;
sledi molitvena ura
v bolniški kapeli molitev za življenje

za † Smukovič Jožeta (2. obl.)

Ob 8. uri

za † Lipej Ivana (nam. cv.);
sledi pobožnost prvega petka
v Domu upokojencev po namenu
za † Trefalt Rozalijo (30. dan)

4. 10.
2019 Ob 16.uri

Ob 19. uri
Ob 8. uri

1. sobota
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sv. Rok za † Nino Kolešnik, družine Kolešnik,
Budin in Gregorič
za † Angelo Kovačič, sina Bojana in očeta Franca
(obl.)
za † Papac Đura (obl.) in sorodnike

Ob 19. uri

Marija Favstina Kowalska, 5. 10.
redovnica;
2019 Ob 19. uri

27. med letom,
ROŽNOVENSKA

za farane /
za † Mihaela Varlec (obl.), Antonijo in Amalijo
ter Janeza Lončarič /
za † Mustar Alojza in Cirilo
za † Pavlič Stanka (obl.)

Ob 8. uri

6. 10.
2019 Ob 10.uri
Ob 19. uri

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije

za † Amalijo Kelhar (obl.) in Franca;
sledi molitev pred Najsvetejšim za družine
za † Ojsteršek Edija, Snežano Per, starše
Ojsteršek in Per
za farane /
za † iz družin Zalokar, Lapuh, Hrastovšek,
Berstovšek in vse sorodnike
za † Volčanšek Ivana (obl.), starše, brate in sestro
sv. Rok za † Plešej Vojka in Stopar Janeza
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MOLITEV »ZA ŽIVLJENJE« vsak četrtek od 9. do 10. ure v kapeli Lurške Marije v brežiški
bolnišnici. Lepo vabljeni, da se pridružite brežiški farani in tudi župljani vseh tistih župnij, ki sodijo v
območje Splošne bolnišnice Brežice.
MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM za duhovno prenovo naše župnije je vsak petek po večerni
sveti maši. Vabljeni! Češčenje Najsvetejšega spreminja nas in svet!

SLOMŠKOV DOM, Kržičnikova 2, 8250 Brežice
Dogodki v tednu od 29. 9. 2019 do 6. 10. 2019
Torek, sreda, četrtek, nedelja
Torek od 9.00 do 12.00
Sreda od 15.00 do 16.00
Sreda ob 19.00
Sobota zvečer

verouk
Župnijska Karitas
Župnijska Karitas
srečanje za neokatehumensko skupino
neokatehumenat - evharistija

